POJEMNOŚĆ SALI WEDŁUG USTAWIENIA / ROOM CAPACITY WITH / WITHOUT THE FOYER

klasowe

teatralne

bankietowe
banquet

classroom

400/300

300/150

174/144

theatre

podkowa
u-shape

boardroom
boardroom

150/100 150/100

USTAWIENIE TEATRALNE / THEATRE
pomieszczenie
dla cateringu

room for catering

winda towarowa

cargo lift

S5

PBC

S8

S6

S5

535 m²

S2
S3

S1

SALA WYSTAWIENNICZA S5

stairs

Floor area

S4

PBC

schody

Powierzchnia

S7

/ EXHIBITION SPACE

wejście

entrance

S5

Sala wystawiennicza S5 o powierzchni 365,6 m² łączy się z przestronnym foyer - 169 m² tworząc ponad pięćsetmetrową przestrzeń.
Bogate wyposażenie oraz system ścian mobilnych umożliwia wydzielenie powierzchni na salę konferencyjną dla 300 osób lub
zachowanie otwartej przestrzeni na wydarzenie dla 400 osób w układzie teatralnym. Dodatkowo istnieje możliwość adaptacji części
wystawienniczej na powierzchnię cateringową na potrzeby konferencji bądź też uroczystego bankietu dla 300 osób.
S5 exhibition space with a floor area of 365.6 m², is adjacent to a spacious foyer (169 m²), creating space of over 500 m². A wide range of
equipment and mobile walls system allows for setting up a conference room for 300 people or creating an open space with adjacent foyer for
a conference of 400 pax. Moreover, it is possible to adapt the space for catering purposes during conferences or a banquet for 300 guests.

SPECYFIKACJA SALI

/ ROOM DETAILS

powierzchnia / floor area 365,6m²
wysokość / height 2,65m
foyer / foyer - TAK/YES 169,6m²
dostęp do światła / daylight - TAK/YES
możliwość podziału sali / divisible
(by closing the exhibition area) TAK/YES
AV control room - NIE/NO
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Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie

PAKIET TECHNICZNY

/ TECHNICAL PACKAGE

WiFi / WiFi
AV / AV
scena / stage
nagłośnienie / sound system
oświetlenie / lighting
ekran sufitowy / ceiling screen 1,7m x 3m

LCK Lublin Conference Centre
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USTAWIENIE WYSTAWIENNICZE / EXHIBITION

USTAWIENIE BANKIETOWE / BANQUET

S5

S5

pomieszczenie
dla cateringu

pomieszczenie
dla cateringu

room for catering

room for catering

winda towarowa

winda towarowa

cargo lift

cargo lift

schody

schody

stairs

stairs

wejście

entrance
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Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie

wejście

entrance

LCK Lublin Conference Centre
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